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 ATA 07/2020 – Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa e Inovação (CAGPPI) 

 

Aos vinte e sete dias do mês de julho de 2020, às 14 horas, aconteceu uma reunião da CAGPPI, realizada 1 

via WEB CONFERÊNCIA, em função do trabalho remoto (IN nº 01/2020, que regulamenta 2 

o trabalho remoto para realização das atividades no âmbito do IFRS durante a pandemia causada pelo 3 

COVID-19.) Participaram do encontro: Hernanda Tonini, Marcus André Kurtz Almança, Raquel Bondan de 4 

Lima, Larissa Moro Goulart, Paula Bianchet, Tiago Belmonte Nascimento, Raquel Fronza Scotton, Alexandre 5 

Ribeiro Gomes, Pauline Fagundes Rosales, Jamerson Fiorentin sob a presidência da Prof. Luciana Pereira 6 

Bernd, para tratar das seguintes pautas:  1 – Apreciação e aprovação das propostas que serão realizadas 7 

após consulta sobre a execução de forma não presencial das atividades do bolsista e do AIPCT (edital 8 

64/2019 - FOMENTO INTERNO 2020/2021):  a Diretora iniciou a reunião recordando que a DPPI havia 9 

encaminhado um formulário de consulta aos pesquisadores, que neste deveria ser sinalizado a possibilidade 10 

de execução dos projetos de maneira remota e as alterações necessárias. O prazo para preenchimento foi 11 

até o dia 22 de julho, e a publicação com base nos retornos seria dada na data de hoje. Num primeiro 12 

momento, havia sido descrito na publicação apenas as propostas que seriam executadas, mas a PROPPI 13 

orientou que fosse citado todos os projetos. O documento já havia sido encaminhado para os membros, via e-14 

mail, com o objetivo de leitura prévia. A nova publicação manteria o padrão da anterior, citando em tabela o 15 

título da proposta, coordenador, número de bolsas, modalidade e carga horária.  Ao lado dos dados dos 16 

projetos que não serão executados foi colocado traços (--). Cabe ressaltar que dos 23 projetos submetidos, 7 17 

sinalizaram impossibilidade de execução de forma remota, sendo eles: “Adubação potássica em videiras 18 

Chardonnay em um Cambissolo da Serra Gaúcha” e “Disponibilização de nutrientes de compostos orgânicos” 19 

do Professor Diovane Freire Moterle, “Avaliação qualitativa do colostro de vaca em diferentes municípios da 20 

Serra Gaúcha” da Professora Melânia Lazzari Rigo, “Avaliação da produção in vitro de enzimas extracelulares 21 

de fungos endofíticos isolados de videira”, “Seleção de cultivares de porta-enxerto de videira resistentes a 22 

fungos causadores de doenças de tronco”, “Análise da utilização de cadernos de campo por agricultores 23 

associados da Cooperativa Nova Aliança, cenário do uso de insumos e de manejos vitícolas” do Professor 24 

Marcus André Kurtz Almança, e “Biomarcadores de estresse oxidativo em cultivares de porta-enxerto de 25 

videira resistentes a fungos causadores de doenças de tronco” da Professora Roberta Schmatz. Neste 26 

momento também foi explicado, que caso as atividades presenciais retornem, os projetos que optaram pela 27 

não execução de forma remota poderão ser submetidos no Edital de Fluxo contínuo, e iniciarem sua 28 

execução. A comissão APROVOU a publicação.  2. Apreciação e aprovação do Edital de Seleção de 29 

Bolsista de Iniciação Científica e/ou Tecnológica vinculado aos EDITAIS COMPLEMENTAR Nº74/2019 – 30 

(Retificado 02) e EDITAL IFRS Nº 64/2019 (Retificado) - FOMENTO INTERNO 2020/2021: Conforme 31 

alterações no cronograma, a abertura do Edital de seleção de bolsistas para a pesquisa será dada no dia 28 32 

de julho. Com intuito de simplificar a visualização dos alunos, foi optado em divulgar um único edital referente 33 

às bolsas dos Editais Nº 64/2019 - Fomento Interno 2020/2021, EDITAL IFRS N° 15/2020 - Apoio a Projetos 34 

Indissociáveis de Pesquisa, Ensino e Extensão nos Campi do IFRS, EDITAL IFRS Nº 74/2019 – apoio a 35 

projetos para implantação e estruturação de habitats de inovação e empreendedorismo e EDITAL IFRS Nº 36 

07/2020 – apoio à edição de periódicos científicos do IFRS. No documento a ser publicado, os Editais estão 37 

separados em tabelas, inicialmente, esta descreve o nome das propostas, nome e e-mail do coordenador, 38 

número de bolsas, modalidade e carga horária. Em seguida, é descrito o cronograma, todo o processo será 39 

dado via formulário eletrônico baseado nos anexos descritos nos Editais. As inscrições dos alunos será 40 

recebida pela DPPI e posterior encaminhada para os coordenadores. Em uma segunda tabela, será descrito 41 

os pré-requisitos e formas de seleção, também separados por Edital. A comissão APROVOU a publicação. 3. 42 

Assuntos gerais: 3.1: Homologação pela CAGPPI das propostas submetidas aos Editais Apoio em 43 

Apresentação de Trabalhos em Eventos Científicos no âmbito da Pesquisa e Inovação Nº70 (servidores 44 

efetivos), Nº71 (discentes) e Nº72/2019 (docentes em lato sensu/stricto sensu): Conforme o cronograma 45 

destes, a inscrição é encaminhada para a PROPPI, e a homologação é realizada via CAGPPI. A Diretora 46 
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solicitou atenção aos membros, que durante os dias 30 e 31 de julho será encaminhado por e-mail as 47 

propostas para serem analisadas para a homologação preliminar, recursos (caso houverem) e homologação 48 

final.  A publicação do resultado preliminar das propostas homologadas será dia 03 de agosto, e possiblidade 49 

de recurso nos dias 04 e 05 de agosto.  50 

 

Nome Assinatura 

Luciana Pereira Bernd __________________________________ 

Hernanda Tonini  __________________________________ 

Marcus André Kurtz Almança __________________________________ 

Paula Bianchet __________________________________ 

Raquel Fronza Scotton  _________________________________ 

Raquel Bondan de Lima __________________________________ 

Tiago Belmonte Nascimento __________________________________ 

Pauline Fagundes Rosales __________________________________ 

Jamerson Fiorentin __________________________________ 

Larissa Moro Goulart __________________________________ 

  

  

 
 
 

 


